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บทที่ 1 การเคลือ่ นที่
1.1 การเคลือ่ นทีแ่ นวตรง
การเคลื่อนที่แนวตรงของวัตถุ เป็ นการเคลื่อนที่ที่อยูใ่ นแนวเดียว เมื่อวัตถุเกิดการเคลื่อนที่จะมีปริ มาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ ได้แก่ ระยะทาง การกระจัด อัตราเร็ ว ความเร็ ว อัตราเร่ ง และความเร่ ง ฯลฯ
ระยะทาง (Distance) คือ ความยาวตามเส้นทางที่วตั ถุเคลื่อนที่เป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ นเมตร
การกระจัด (Displacement) คือ เส้นตรงที่ลากจากจุดเริ่ มต้น ไปยังจุดสุ ดท้ายเป็ นปริ มาณเวกเตอร์
มีหน่วยเป็ นเมตร
การกระจัดและระยะทางเท่ากัน เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง และไม่มีการย้อนกลับ
ถ้าเดินทางจากจุด P ไปยังจุด Q ตามเส้นทางที่ประเอาไว้
ระยะทาง = 800 + 600 = 1,400 m
ขนาดของการกระจัด (PQ) = 800 2  600 2 = 1,000 m
ถ้าตั้งต้นจากจุด P แล้วเดินไปตามขอบสนามจนครบรอบ
(กลับมาที่จุด P อย่างเดิม)
จะได้ ระยะทาง = 800 + 600 + 800 + 600 = 2,800 m
การกระจัด = 0 m
แบบฝึ กหัด 1.1
1. เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็ นวงกลมได้ครึ่ งรอบ คิดเป็ นระยะทาง 44 เมตร จงหาว่าการกระจัดของวัตถุมีค่าเป็ น
เท่าใด
1. 0
2. 14
3. 19.8
4. 28
2.

จากรู ปกาหนดให้
AB มีระยะทาง 11.25 เมตร
AB ใช้เวลาเดินทาง 1.5 วินาที
CD มีระยะทาง 50 เมตร
CD ใช้เวลาเดินทาง 2 วินาที

ข้อใดถูกต้องที่สุด
1. ขนาดของการกระจัด 50 เมตร ใช้เวลา 2 นาที จาก A  B  C  D
2. ระยะทางของการเคลื่อนที่ 50 เมตร ใช้เวลา 5 วินาทีจาก A  B  C  D
3. ขนาดของการกระจัด 50 เมตร ใช้เวลา 5 วินาที จาก A  B  C  D
4. ขนาดของการกระจัด 50 เมตร ใช้เวลา 3.5 วินาที จาก A  B  C  D
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3. เขาทรายออกวิง่ จากค่ายมวยไปทางตะวันออก 16 กิโลเมตร แล้วเดินต่อไปทางเหนื อ 12 กิโลเมตร
จงหาการกระจัดของเขาทราย จากค่ายมวยเป็ นกี่กิโลเมตร
1. 4
2. 20
3. 24
4. 28
4. วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรง ได้ความสัมพันธ์ระหว่างการกระจัด (S) กับเวลา (t) ดังรู ป ระยะทางและ
การกระจัด เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ได้ 6 วินาที เป็ นเท่าใดตามลาดับ
1. 10 m , 80 m
2. 10 m , 20 m
3. 20 m , 0
4. 32 m , 0

1.1.1 อัตราเร็วและความเร็ว
อัตราเร็ ว(speed) คือระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในหนึ่งหน่วยเวลา เป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ น
เมตร/วินาที (m/s) หาได้จาก
อัตราเร็ ว = ระยะทางทั้งหมด / เวลาที่ใช้
หรื อ

v=

S
t

เมื่อ v คือ อัตราเร็ วของวัตถุมีหน่วยเป็ นเมตรต่อวินาที ( m/s)
S คือ ระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ได้มีหน่วยเป็ น เมตร ( m )
t คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็ นวินาที ( s )
ความเร็ ว (Velocity) คือการกระจัดทั้งหมดใน 1 หน่วยเวลา เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ น
เมตร/ วินาที (m/s) หาได้จาก
ความเร็ วเฉลี่ย = การกระจัด /เวลาที่ใช้
หรื อ


 S
v
t

ความเร็วเฉลีย่ และอัตราเร็วเฉลีย่
อัตราเร็ วเฉลี่ย(Average Speed) คืออัตราเร็ วที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลานั้น หาจากอัตราส่ วนของ
ระยะทางกับเวลา เป็ นปริ มาณสเกลาร์ มีหน่วยเป็ น เมตร/วินาที (m/s)
ความเร็ วเฉลี่ย(Average Velocity) คือ ความเร็ วที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลานั้น หาจากอัตราส่ วน
ของการกระจัดกับเวลาในช่วงนั้น เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ น เมตร/ วินาที
ความเร็วและอัตราเร็วขณะใดขณะหนึ่ง
อัตราเร็ วขณะใดขณะหนึ่ง หรื ออัตราเร็ วที่จุดใดจุหนึ่งหรื อช่วงใดช่วงหนึ่งในเวลาสั้นๆ ค่าอัตราเร็ ว
ที่ได้น้ ีจะอยูท่ ี่ก่ ึงกลางช่วงเวลา หาได้จาดระยะทางต่อหนึ่งหน่วยเวลา
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ค่าอัตราเร็ วเฉลี่ยเป็ นการบอกค่าประมาณซึ่ งค่าแท้จริ งอาจจะมากกว่าหรื อน้อยกว่าค่าเฉลี่ยก็ได้แต่
ไม่มากหรื อน้อยเกินไป
ความเร็ วขณะใดขณะหนึ่ง(Instantaneous Velocity) คือ อัตราส่ วนของการกระจัดกับช่วงเวลา
(ช่วงเวลาที่ส้ นั มากๆ ) ของการกระจัดนั้น หรื อกล่าวได้วา่ ความเร็ วขณะใดขณะหนึ่งคือ ความเร็ วที่จุดใด
จุดหนึ่งของการเคลื่อนที่ เป็ นปริ มาณเวกเตอร์
การวัดอัตราเร็วของการเคลือ่ นที่จากแถบกระดาษ

เครื่ องมือที่ใช้สาหรับหาค่าอัตราเร็ วเฉลี่ยในห้องปฏิบตั ิการ คือ เครื่ องเคาะสัญญาณเวลา
เครื่ องเคาะสัญญาณเวลาใช้กบั ไฟฟ้ า 220 โวลต์ มีความถี่ 50 เฮิรตซ์ แต่แปลงค่าเคลื่อนที่เพื่อใช้กบั เครื่ อง
เคาะสัญญาณเหลือเพียง 6 โวลต์ ความถี่ 50 เฮิรตซ์ ดังนั้นจุดที่ปรากฏบนแถบกระดาษจะมีท้ งั หมด 50
จุดใน 1 วินาที เราจึงอ่านค่าเวลาที่แน่นอนได้ ระหว่าง 1 ช่วงจุดจะใช้เวลา 1/50 วินาที และระยะทางที่
ปรากฏบนกระดาษจะบอให้ทราบว่ามีการเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วมากขึ้น น้อยลงหรื อคงที่ดูจากระยะห่าง
ระหว่างจุด
    



ความเร็วเพิม่ ขึน้

    
ความเร็วลดลง

      

    

ความเร็วคงที่

ความเร็วไม่ คงที่

ความเร็ วเฉลี่ยจากกระดาษเทป คือ ค่าความเร็ วที่จุดกึ่งกลางของช่วงเวลานั้น
A



B

  

C



5 cm

ความเร็ วเฉลี่ยช่วง AC = ความเร็ วที่จุด B = 5 / (4/50) = 62.5 cm/s
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

แบบฝึ กหัด 1.1.1
(O-NET49) รถยนต์คนั หนึ่งวิง่ ด้วยอัตราเร็ วคงตัว 20 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดจึงจะเคลื่อนที่ได้
ระยะทาง 500 เมตร
1. 10 วินาที
2. 15 วินาที
3. 20 วินาที
4. 25 วินาที
(O-NET49) เด็กคนหนึ่งออกกาลังกายด้วยการวิง่ ด้วยอัตราเร็ ว 6 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 1 นาที
วิง่ ด้วยอัตราเร็ ว 5 เมตรต่อวินาที อีก 1 นาที แล้วเดินด้วยอัตราเร็ ว 1 เมตรต่อวินาที อีกหนึ่งนาที
จงหาอัตราเร็ วเฉลี่ยในช่วงเวลา 3 นาทีน้ ี
1. 3.0 m/s
2. 3.5 m/s
3. 4.0 m/s
4. 4.5 m/s
(O-NET49) คลองที่ตดั ตรงจากเมือง A ไปเมือง B มีความยาว 65 กิโลเมตร ขณะที่ถนนจากเมือง A
ไปเมือง B มีระยะทาง 79 กิโลเมตร ถ้าชายคนหนึ่งขนสิ นค้าจากเมือง A ไปเมือง B โดยรถยนต์ ถาม
ว่าสิ นค้านั้นมีขนาดการกระจัดเท่าใด
1. 14 km
2. 65 km
3. 72 km
4. 79 km
(O-NET49) รถยนต์คนั หนึ่งวิง่ ด้วยอัตราเร็ วเฉลี่ย 80 กิโลเมตรต่อชัง่ โมง จากเมือง A ไปเมือง B ที่อยู่
ห่างกัน 200 กิโลเมตร ถ้าออกเดินทางเวลา 06.00 น. จะถึงปลายทางเวลาเท่าใด
1. 07.50 น.
2. 08.05 น.
3. 08.30 น.
4. 08.50 น.
(O-NET49) A กับ B วิง่ ออกกาลังกายจากจุดๆ หนึ่งด้วยอัตราเร็ วสม่าเสมอ 4 เมตรต่อวินาที และ 6
เมตรต่อวินาทีตามลาดับ เมื่อเวลาผ่านไป 60 วินาที A กับ B จะอยูห่ ่างกันกี่เมตร
1. 100 m
2. 120 m
3. 240 m
4. 360 m
(O-NET49) ในการทดลองปล่อยถุงทรายให้ตกแบบเสรี โดยลากแถบกระดาษผ่านเครื่ องเคาะสัญญาณ
เวลาที่เคาะจุดทุก ๆ

1
50

วินาที จุดบนแถบกระดาษปรากฏดังรู ป ถ้าระยะระหว่าง จุดที่ 9 ถึงจุดที่ 10

วัดได้ 3.80 เซนติเมตร และระยะระหว่างจุดที่ 10 ถึงจุดที่ 11 วัดได้ 4.20 เซนติเมตร ความเร็ วเฉลี่ยที่
จุดที่ 10 จะเป็ นกี่เมตรต่อวินาที
       




1 2 3 4 5 6 7
8
9 10 11
12
1. 1.0 m/s
2. 1.5 m/s
3. 2.0 m/s
4. 2.5 m/s
7. (O-NET50) เด็กคนหนึ่งเดินไปทางทิศเหนือได้ระยะทาง 300 เมตร จากนั้นเดินไปทางทิศตะวันออกได้
ระยะทาง 400 เมตร ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 500 วินาที เด็กคนนี้ เดินทางด้วยอัตราเร็ วเฉลี่ยเท่าใด
1. 0.2 m/s
2. 1.0 m/s
3. 1.4 m/s
4. 2.0 m/s
8. (O-NET51) รถยนต์ A เริ่ มเคลื่อนที่จากหยุดนิ่ง โดยอัตราเร็ วเพิ่มขึ้น 2 เมตรต่อวินาที ทุก 1 วินาที
เมื่อสิ้ นวินาที 5 รถจะมีอตั ราเร็ วเท่าใด
1. 5 m/s
2. 10 m/s
3. 15 m/s
4. 20 m/s
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9. (O-NET51) จากรู ปแสดงจุดห่างสม่าเสมอกันบนแถบกระดาษที่ผา่ นเครื่ องเคาะสัญญาณเวลา 50 ครั้งต่อ
วินาที ข้อความใดถูกต้องสาหรับการเคลื่อนที่น้ ี






















1. ความเร็ วเพิ่มขึ้นสม่าเสมอ
2. ความเร่ งเพิ่มขึ้นสม่าเสมอ
3. ความเร่ งคงตัวและไม่เป็ นศูนย์
4. ระยะทางเพิ่มขึ้นสม่าเสมอ
10. (O-NET52) รถยนต์คนั หนึ่งแล่นด้วยอัตราเร็ วคงตัว 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง ระยะทางที่รถยนต์คนนี้
แล่นได้ในเวลา 6 นาทีเป็ นตามข้อใด
1. 0.3 กิโลเมตร
2. 2.0 กิโลเมตร
3. 3.3 กิโลเมตร
4. 120 กิโลเมตร
11. (O-NET52) เด็กคนหนึ่งวิ่งเป็ นเส้นตรงไปทางขวา 20 เมตร ในเวลา 4 วินาที จากนั้นก็หนั กลับแล้ววิง่
เป็ นเส้นตรงไปทางซ้ายอีก 2 เมตร ในเวลา 1 วินาที ขนาดความเร็ วเฉลี่ยของเด็กคนนี้เป็ นไปตามข้อใด
1. 3.5 เมตร/วินาที
2. 3.6 เมตร/วินาที
3. 6.0 เมตร/วินาที
4. 7.0 เมตร/วินาที
12. (O-NET53) วัตถุเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรง โดยมีตาแหน่งที่เวลาต่างๆ ดังกราฟ ข้อใดคือการกระจัดของ
วัตถุ ในช่วงเวลา t = 0 วินาที จนถึง t = 8 วินาที
1. -8 เมตร
2. -4 เมตร
3. 0 เมตร
4. +8 เมตร
13. (O-NET53) ตอนเริ่ มต้นวัตถุอยูห่ ่างจากจุดอ้างอิงไปทางขวา 4.0 เมตร เมื่อเวลาผ่านไป 10 วินาทีพบว่า
วัตถุอยูห่ ่างจากจุดอ้างอิงไปทางซ้าย 8.0 เมตร จงหาความเร็ วเฉลี่ยของวัตถุน้ ี
1. 0.4 เมตรต่อวินาที
2. 0.4 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
3. 1.2 เมตรต่อวินาที
4. 1.2 เมตรต่อวินาที ทางซ้าย
14. (O-NET53) ข้อใดต่อไปนี้เป็ นการเคลื่อนที่ที่มีขนาดการกระจัดน้อยที่สุด
1. เดินไปทางขวาด้วยอัตราเร็ วคงตัว 3 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 4 วินาที
2. เดินไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ วคงตัว 4 เมตรต่อวินาที เป็ นเวลา 3 วินาที
3. เดินไปทางขวา 10 เมตร แล้วเดินย้อนกลับมาทางซ้าย 2 เมตร
4. ทั้งสามข้อ มีขนาดการกระจัดเท่ากันหมด
15. (O-NET54) รถยนต์คนั หนึ่งกาลังเคลื่อนที่บนถนนตรง กาหนดให้การเคลื่อนที่ไปข้างหน้ามีการกระ
จัดเป็ นค่าบวกและการเคลื่อนที่ถอยหลังมีการกระจัดเป็ นค่าลบ ถ้ารถยนต์คนั นี้มีความเร็ วเป็ นค่าลบ
แต่มีความเร่ งเป็ นค่าบวก สภาพการเคลื่อนที่จะเป็ นอย่างไร
1. กาลังแล่นไปข้างหน้า แต่กาลังเหยียบเบรกเพื่อให้รถช้าลง
2. กาลังแล่นไปข้างหน้า และกาลังเหยียบคันเร่ งเพื่อให้รถเดินหน้าเร็ วขึ้น
3. กาลังแล่นถอยหลัง แต่กาลังเหยียบเบรกเพื่อให้รถช้าลง
4. กาลังแล่นถอยหลัง และกาลังเหยียบคันเร่ งเพื่อให้รถถอยหลังเร็ วขึ้น
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16. (O-NET54) วัตถุหนึ่งเคลื่อนที่เป็ นวงกลมรัศมี 21 เมตร ครบหนึ่งรอบ การกระจัดมีค่าเท่าใด
1. 0 เมตร
2. 42 เมตร
3. 84 เมตร
4. 132 เมตร
17. (O-NET54) หนูตวั หนึ่งวิ่งรอบสระน้ าเป็ นวงกลมที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 14 เมตร ใช้เวลา 2 นาที
ก็ครบรอบพอดี (กาหนด π = 22/7) จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. อัตราเร็ วเฉลี่ยของหนูเท่ากับ 0 เมตรต่อวินาที
ข. อัตราเร็ วเฉลี่ยของหนูเท่ากับ 22 เมตรต่อวินาที
ค. ขณะวิง่ ได้ครึ่ งรอบจะได้การกระจัดเท่ากับ 14 เมตร
ง. ขณะวิง่ ได้ 1/4 รอบจะได้การกระจัดประมาณ 9.9 เมตร
ข้อความใดถูกต้อง
1. ค และ ง
2. ข ค และ ง
3. ก ค และ ง
4. ถูกทุกข้อ
1.1.2 ความเร่ ง (Acceleration , )
ความเร่ ง คือ อัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็ วต่อ 1 หน่วยเวลา เป็ นปริ มาณเวกเตอร์ มีหน่วยเป็ น
เมตร / วินาที2 (m / s2)
เมื่อ


v

u

  
 v v  u
a

t
t

เป็ น ความเร็ วปลายหรื อหลัง มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที ( m/s)
เป็ น ความเร็ วต้นหรื อแรกมีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที ( m/s)
t เป็ น เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็ น วินาที ( s )
ความเร่ งเฉลี่ย คือ ความเร็ วที่เปลี่ยนไปต่อ 1 หน่วยเวลา
ความเร่ งขณะใดขณะหนึ่ง คือ ความเร่ งที่เกิดขึ้นที่จุดใดจุดหนึ่งหรื อในช่วงเวลาสั้นๆ
สรุ ป
1. ความเร็ วประกอบด้วย ขนาดและทิศทาง
2. ความเร็ วเปลี่ยน ผลวัตถุมีความเร่ ง ซึ่ งความเร็ วเปลี่ยนได้ดงั นี้
ก. ขนาดเปลี่ยน ทิศไม่เปลี่ยน (ทางตรง)
ข. ขาดไม่เปลี่ยน ทิศเปลี่ยน (เลี้ยวทิศ)
ค. ขนาดเปลี่ยน ทิศเปลี่ยน (เลี้ยวทิศ)
3. ความเร็ วคงที่ คือ ขนาดไม่เปลี่ยน ทิศไม่เปลี่ยน (ทางตรง) ผลวัตถุไม่มีความเร่ ง
4. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ไม่เป็ นทางตรง (เลี้ยวทิศ) วัตถุจะมีความเร่ งเสมอ ไม่วา่ วัตถุจะเคลื่อนที่ดว้ ย
อัตราเร็ วเพิ่มขึ้น หรื ออัตราเร็ วลดลง หรื ออัตราเร็ วคงที่
5. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่เป็ นทางตรง ด้วยอัตราเร็ วเพิ่มขึ้น วัตถุจะมีความเร่ ง และวัตถุจะเกิดความหน่ วง
เมื่อวัตถุเคลื่อนที่เป็ นทางตรงเท่านั้น และมีอตั ราเร็ วลดลง

7

การเคลือ่ นทีใ่ นแนวดิ่งภายใต้ แรงดึงดูดของโลก (Free Fall)
คือ การที่วตั ถุเคลื่อนที่ข้ ึนลงในแนวดิ่ง ภายใต้อิทธิ พลของแรงโน้มถ่วงแรงเดียว ทาให้เกิด
ความเร่ ง 9.8 m/s2 มีทิศทางลงสู่ พ้นื เสมอ แสดงว่า ในทุกๆ 1 วินาที วัตถุมีความเร็ วเพิ่มขึ้น 9.8 m/s

ตอนแรกจุดจะอยูใ่ กล้กนั ต่อไปจะยิง่ ห่างกัน แสดงว่าความเร็ วในการเคลื่อนที่ของถุงทรายทุกชุด
เพิ่มขึ้นเท่าๆ กันแสดงให้เห็นว่ามีความเร่ งที่เท่ากันโดยที่ความเร่ งนี้เป็ นความเร่ งที่เนื่ องจากแรงดึงดูของโลก
การเคลื่อนที่ของวัตถุที่ตกอย่างอิสระภายใต้แรงดึงดูดของโลก จะต้องเป็ นการเคลื่อนที่ของวัตถุที่
ไม่มีเครื่ องยนต์กลไกบังคับสาหรับการเคลื่อนที่ของวัตถุที่มีเครื่ องยนต์บงั คับ เช่น เครื่ องบิน จรวด บอลลูน
ลิฟต์ เป็ นต้น จะเคลื่อนที่ไปด้วยความเร่ ง a เนื่องจากการทางานของเครื่ องยนต์ เชื้ อเพลิง หรื อแก๊สขับดันไม่
เกี่ยวข้องกับค่า g
สมการเคลือ่ นทีใ่ นแนวดิ่ง
1. v = u + gt
2. v2 = u2 + 2gs
3. h = ut + gt2
4. h  ( u 2 v )t
5.

ht  ut  (

2t  1
)g
2

สิ่ งทีค่ วรทราบ
1. ปริ มาณใดมีทิศตาม u เป็ นบวก ทิศตรงข้าม u เป็ นลบ
2. ค่า t มีค่าเป็ นบวกเสมอ
3. ที่จุดสู งสุ ด วัตถุมีความเร็ วเป็ นศูนย์เสมอ
4. ที่ระดับความสู งเดียวกัน เวลาทีว่ ตั ถุเคลือ่ นทีข่ ึน้ เท่ ากับเวลาทีว่ ตั ถุเคลือ่ นทีล่ ง และความเร็วขณะ
วัตถุเคลือ่ นทีข่ ึน้ เท่ ากับความเร็วขณะวัตถุเคลือ่ นทีล่ ง (มีขนาดเท่ากันแต่ทิศทางตรงข้ามกัน)
5. การปล่อยสิ่ งของจากวัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ เช่น การปล่อยลูกบอลจากบอลลูน ลูกบอลจะมีขนาด
และทิศทางของความเร็ วเท่ากับความเร็ วของบอลลูนขณะปล่อยเสมอ
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1.

2.

3.

4.

แบบฝึ กหัด 1.1.2
วัตถุที่กาลังเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งมีลกั ษณะอย่างไร
1. ช้าลงกาลังจะหยุด
2. กาลังเคลื่อนที่เร็ วขึ้น
2. กาลังเคลื่อนที่บนทางโค้ง
4. ถูกทุกข้อ
วัตถุต่อไปนี้ที่กาลังเคลื่อนโดยไม่มีความเร่ ง
1. จรวดกาลังเคลื่อนที่ไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ วคงที่ในสนามโน้มถ่วง
2. รถยนต์แล่นด้วยอัตราเร็ วสม่าเสมอในทางโค้ง
3. รถยนต์กาลังถอยหลังเข้าจอดในโรงรถ
4. ขนนกกาลังพลิวลงมาในแนวดิ่ง
รถจักรยานยนต์คนั หนึ่งจากเปลี่ยนความเร็ ว 36 กิโลกรัมต่อชัว่ โมง ไปเป็ น 72 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
ในเวลา 5 วินาที จงหาความเร่ งเฉลี่ยในการเปลี่ยนแปลงความเร็ วของรถจักรยานยนต์น้ ี
1 . 2.0 m/s²
2 . 6.0 m/s²
3 . 7.2 m/s²
4 . 21.6 m/s²
แถบกระดาษรู ปใดน่าจะเกิดจากการตกอย่างอิสระของถุงทราย

5. (O-NET49) ถ้าปล่อยให้กอ้ นหิ นตกลงจากยอดตึกสู่ พ้นื การเคลื่อนที่ของก้อนหิ นก่อนกระทบพื้นจะ
เป็ นตามข้อใด ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ
1. ความเร็ วคงที่
2. ความเร็ วเพิม่ ขึ้นแล้วลดลง
3. ความเร็ วลดลงอย่างสม่าเสมอ
4. ความเร็ วเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ
6. (O-NET49) โยนลูกบอลขึ้นในแนวดิ่งด้วยความเร็ วต้น 4.9 เมตรต่อวินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ
เคลื่อนที่ไปถึงจุดสู งสุ ด
1. 0.5 วินาที
2. 1.0 วินาที
3. 1.5 วินาที
4. 2.0 วินาที
7. (O-NET49) โยนลูกบอลขึ้นไปในแนวดิ่งด้วยความเร็ วต้น 4.9 เมตร/วินาที นานเท่าใดลูกบอลจึงจะ
เคลื่อนที่ไปถึงจุดสู งสุ ด (g = 9.8 m/s2)
1. 0.5 s
2. 1.0 s
3. 1.5 s
4. 2.0 s
8. (O-NET50) รถยนต์คนั หนึ่ งเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปบนเส้นทางตรง เวลาผ่านไป 4 วินาที มีความเร็ ว
เป็ น 8 เมตรต่อวินาที ถ้าอัตราเร็ วเพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ รถยนต์คนั นี้มีความเร่ งเท่าใด
1. 2 m/s2
2. 4 m/s2
3. 12 m/s2
4. 14 m/s2
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9. (O-NET51) ถ้าปล่อยให้วตั ถุตกลงในแนวดิ่งอย่างเสรี หากวัตถุน้ นั ตกกระทบพื้นดินในเวลา 5 วินาที
ถามว่าวัตถุกระทบดินด้วยความเร็ วเท่ากับกี่เมตรต่อวินาที
1. 4.9 m/s
2. 9.8 m/s
3. 39 m/s
4. 49 m/s
10. (O-NET51) เมื่ออยูบ่ นดวงจันทร์ ชงั่ น้ าหนักของวัตถุที่มีมวล 10 กิโลกรัมได้ 16 นิวตัน ถ้าปล่อยให้วตั ถุ
ตกที่บนผิวดวงจันทร์ วัตถุจะมีความเร่ งเท่าใด
1. 1.6 m/s2
2. 3.2 m/s2
3. 6.4 m/s2
4. 9.6 m/s2
11. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้ทาให้การเคลื่อนที่ของวัตถุเป็ นการตกแบบเสรี กาหนดให้ การเคลื่อนที่
ทุกข้อไม่คิดแรงต้านอากาศ
1. โยนก้อนหิ นขึ้นไปในแนวดิ่ง
2. ปล่อยลูกกอล์ฟจากยอดตึกให้ตกลงมาในแนวดิ่ง
3. ยิงลูกปื นจากยอดหน้าผาออกไปในแนวระดับ
4. ผูกถุงทรายเข้ากับสปริ งในแนวดิ่งซึ่ งตึงไว้กบั เพดาน ดันถุงทราบขึ้นแล้วปล่อย
12. (O-NET52) วัตถุ A มีมวล 10 กิโลกรัม วางอยูน่ ิ่งบนพื้น ส่ วนวัตถุ B ซึ่ งมีมวลเท่ากัน กาลังตกลง
สู่ พ้นื โลก ถ้าไม่คิดแรงต้านของอากาศ และกาหนดให้ท้ งั A และ B อยูใ่ นบริ เวณที่ขนาดสนามโน้ม
ถ่วงของโลกเท่ากับ 9.8 นิวตัน/กิโลกรัม ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง
1. วัตถุท้ งั สองมีน้ าหนักเท่ากัน
2

2. วัตถุท้ งั สองมีอตั ราเร่ งในแนวดิ่งเท่ากัน คือ 9.8 เมตร/วินาที
3. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุ A มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
4. แรงโน้มถ่วงของโลกที่กระทาต่อวัตถุ B มีขนาดเท่ากับ 98 นิวตัน
13. (O-NET52) การเคลื่อนที่ของข้อใดต่อไปนี้ที่ความเร่ งของวัตถุเป็ นศูนย์
1. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็ วคงตัว
2. การตกลงตรง ๆ ในแนวดิ่งโดยไม่มีแรงต้านอากาศ
3. การเคลื่อนที่เป็ นเส้นตรงในแนวระดับด้วยอัตราเร็ วคงตัว
4. การไถลลงเป็ นเส้นตรงบนพื้นเอียงลื่นที่ไม่มีแรงเสี ยดทาน
14. (O-NET53) ข้อใดที่วตั ถุมีความเร่ งไปทางซ้าย
1. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่เร็ วขึ้น
2. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางขวาแล้วเคลื่อนที่ชา้ ลง
3. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วเคลื่อนที่ชา้ ลง
4. วัตถุเคลื่อนที่ไปทางซ้ายแล้วหยุด
15. (O-NET54) ปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในแนวดิ่ง เมื่อเวลาผ่านไป 4 วินาที วัตถุมีความเร่ งเท่าใด
1. 9.8 เมตรต่อวินาที

2

2. 19.6 เมตรต่อวินาที

2

3. 29.4 เมตรต่อวินาที

2

4. 39.2 เมตรต่อวินาที

2
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1.2 การเคลือ่ นทีแ่ บบโพรเจกไทล์
การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ คือ การเคลื่อนที่ของวัตถุที่เป็ นเส้นโค้งพาราโบลา ซึ่งประกอบด้วย
การเคลื่อนที่สองแนวตั้งฉากกันและเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน ได้แก่ การเคลื่อนที่ในแนวราบและการเคลื่อนที่
v
ในแนวดิ่ง
y 
v
v
u
y
v
u
v
X
Sy

 u
X

Sx
รู ป 1 ปริ มาณต่างๆ ในการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์
หลักการ
1. แนวราบวัตถุจะมีความเร็ วคงที่ตลอดการเคลื่อนที่ เท่ากับความเร็ วเริ่ ม มีความเร่ ง = 0
2. แนวดิ่งวัตถุจะเคลื่อนที่ภายใต้สนามโน้มถ่วงของโลกทาให้วตั ถุเคลื่อนที่ดว้ ยความเร่ งคงที่ = g
จึงทาให้วตั ถุมีแรงลัพธ์คงที่ในแนวดิ่ง = mg
3. แนวราบและแนวดิ่งวัตถุจะเคลื่อนที่อย่างอิสระไม่มีผลซึ่ งกันและกัน
4. เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แต่ละแนวตามแนวราบแนวดิ่ง แนวเส้นโค้ง ขณะใด ๆ เท่ากัน
5. ความเร็ วลัพธ์ของโพรเจกไทล์มีทิศอยูใ่ นแนวเส้นสัมผัส คือ ทิศของความเร็ วไม่คงที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
6. ที่จุดสู งสุ ดวัตถุมีความเร็ วในแนวดิ่งเป็ น 0 แต่ความเร็ วในแนวระดับคงที่
7. ที่ระดับเดียวกันอัตราเร็ วเท่ากันโดยอัตราเร็ วขาขึ้น เท่ากับ อัตราเร็ วขาลง
สิ่ งทีค่ วรทราบ
1.

-

โพรเจกไทล์เคลื่อนที่จาก A ไป B
โพรเจกไทล์เคลื่อนที่จาก A ไป C
โพรเจกไทล์เคลื่อนที่จาก A ไป D
โพรเจกไทล์เคลื่อนที่จาก A ไป E

แนวราบวิง่ จาก A ไป F
แนวราบวิง่ จาก A ไป C
แนวราบวิง่ จาก A ไป H
แนวราบวิง่ จาก A ไป I

แนวดิ่งวิง่ จาก A ไป J
แนวดิ่งวิง่ จาก A ไป K
แนวดิ่งวิง่ จาก A ไป L
แนวดิ่งวิง่ จาก A ไป M
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2.

3. การขว้างวัตถุให้ได้ระยะไกลสุ ดในแนวราบ มุมของความเร็ วต้นต้องทามุม   45 กับแนวระดับ

4. ถ้าต้องการขว้างวัตถุให้ตกไกล S เท่ากัน ต้องมี 1   2  90 (แต่ความสู งไม่เท่ากัน แต่ความเร็ วต้น
เท่ากัน เวลาที่ใช้ไม่เท่ากัน)

5.
- ความเร็ วในแนวระดับคงที่มีค่าเท่ากับความเร็ วที่จุดเริ่ มต้น
- ความเร็ วที่จุดเริ่ มต้นในแนวดิ่งเป็ นศูนย์ และเพิ่มขึ้นเรื่ อย ๆ
จนถึงพื้น
- ถ้าความเร็ วในแนวระดับมากขึ้นวัตถุจะถึงพื้นไกลขึ้น
แบบฝึ กหัด 1.2
1. ถ้าต้องการยิงกระสุ นปื นในทางโค้งให้ตกไกลมากที่สุดจากจุดยิงต้องยิงตามข้อใด
1. ยิงตามแนวราบ
2. ยิงในแนวเอียง 30 กับแนวราบ
3. ยิงในแนวเอียง 45 กับแนวราบ 4. ยิงในแนวเอียง 60 กับแนวราบ
2. เมื่อไม่มีแรงต้านการเคลื่อนที่ใด ๆ การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบโพรเจกไทล์มีปริ มาณใดบ้างมีค่าคงที่
ก. ความเร็ ว
ข. ความเร่ ง
ค.แรง
ข้อที่ถูกต้องคือข้อใด
1. ก, ข
2. ข, ค
3. ก, ค
4. ก, ข และ ค
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3. จากรู ป วัตถุ A ถูกปล่อยตกจากที่สูง h ขณะเดียวกัน วัตถุ B ก็ถูกปาออกไปในแนวราบ ด้วยความเร็ วต้น
u เมตร / วินาที ข้อสรุ ปข้อใดเป็ นจริ ง เมื่อวัตถุท้ งั สองตกถึงพื้น
1. A ตกด้วยความเร็ วเท่ากับ B
2. A ตกถึงพื้นพร้อมๆกับ B
3. A มีการกระจัดเท่ากับ B
4. มีขอ้ เป็ นจริ งมากกว่า 1 ข้อ

4. ลูกฟุตบอลถูกเตะขึ้นจากจุด A ลอยขึ้นไปในอากาศ ไปตกที่จุด E ดังรู ป โดย B และ D อยูแ่ นวระดับ
เดียวกัน และจุด C เป็ นจุดสู งสุ ด ข้อใดสรุ ปได้ถูกต้อง
1. ความเร็ วที่จุดสู งสุ ด (C) ของลูกฟุตบอลเท่ากับศูนย์
2. ที่ตาแหน่ง B และ D ลูกฟุตบอลมีความเร็ วเท่ากัน
3. ทุกตาแหน่งของการเคลื่อนที่ ลูกฟุตบอลมีความเร่ งคงที่เท่ากันหมด
4. ถูกทั้ง 3 ข้อ
5. ยิงลูกปื นด้วยขนาดความเร็ วที่นอ้ ยที่สุด 10 m/s จากขอบโต๊ะด้านหนึ่งพบว่าลูกปื นตกเฉี ยงขอบโต๊ะอีก
ด้านหนึ่งพอดี จงหาความกว้างของโต๊ะ กาหนดให้ สนามความโน้มถ่วงของโลกเป็ น 10 m / s 2
1. 7 m
2. 10 m
3. 14 m
4. 17 m
6. ขว้างวัตถุดว้ ยความเร็ วต้น u ในทิศทามุม  กับแนวระดับที่จุด A วัตถุตกถึง พื้นที่ จุด B ในเวลา t จุด C
เป็ นจุดสู งสุ ดของการเคลื่อนที่ จากรู ป คากล่าวข้อใดถูก

1. ในเวลา t ได้การกระจัดตามแนวดิ่งเป็ นศูนย์
2. ในเวลา t ได้การกระจัดตามแนวราบเท่ากับ ut
3. ความเร็ วตามแนวราบที่จุด B มากกว่า ความเร็ วตามแนวราบที่จุด C
4. ขนาดความเร็ วตามดิ่งที่จุด B มากกว่าขนาดความเร็ วตามแนวดิ่งที่จุด A
7. ขว้างวัตถุแบบ Projectile ได้ระยะไกลสุ ด 100 m ถ้าดีดวัตถุข้ ึนไปในแนวดิ่งด้วยค่า อัตราเร็ วต้นเดียวกัน
จะได้ระยะสู งสุ ดเท่าใด
1. 100 m
2. 50 m
3. 40 m
4. 25 m
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8. (O-NET49) การเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ข้ ึนไปถึงตาแหน่งสู งสุ ด อัตราเร็ วของวัตถุ
จะเป็ นอย่างไร
1. มีค่าเป็ นศูนย์
2. มีอตั ราเร็ วแนวราบเป็ นศูนย์
3. มีค่าเท่ากับอัตราเร็ วแนวราบเมื่อเริ่ มเคลื่อนที่ 4. มีค่าเท่ากับอัตราเร็ วเมื่อเริ่ มเคลื่อนที่
9. (O-NET50) ยิงวัตถุจากหน้าผาออกไปในแนวระดับ ปริ มาณใดของวัตถุมีค่าคงที่

1. อัตราเร็ ว
2. ความเร็ ว
3. ความเร็ วในแนวดิ่ง
4. ความเร็ วในแนวระดับ
10. (O-NET51) วัตุที่เคลื่นที่แบบโพรเจกไทล์ขณะที่วตั ุอยูท่ ี่จุดสู งสุ ด ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง
1. ความเร็ วของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
2. ความเร่ งของวัตถุมีค่าเป็ นศูนย์
3. ความเร็ วของวัตถุในแนวดิ่งมีค่าเป็ นศูนย์
4. ความเร็ วของวัตถุในแนวราบมีค่าเป็ นศูนย์
11. (O-NET52) การเตะลูกบอลอกไป ทาให้ลูกบอลเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ดังรู ป และกาหนดให้ทิศขึ้น
เป็ นบวก กราฟในข้อใดต่อไปนี้บรรยายความเร่ งในแนวดิ่งของลูกบอลได้ถูกต้อง ถ้าไม่คิดแรงต้าน
อากาศ

12. (O-NET53) ยิงลูกปื นออกไปในแนวระดับ ทาให้ลูกปื นเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์ ตอนที่ลูกปื นกาลังจะ
กระทบพื้นกาลังจะกระทบพื้น ข้อใดถูกต้องที่สุด (ไม่ตอ้ งคิดแรงต้านอากาศ)
1. ความเร็ วในแนวระดับเป็ นศูนย์
2. ความเร็ วในแนวระดับเท่ากับความเร็ วตอนต้นที่ลูกปื นถูกยิงออกมา
3. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดมากกว่าตอนที่ถูกยิงออกมา
4. ความเร็ วในแนวระดับมีขนาดน้อยกว่าตอนที่ถูกยิงออกมาแต่ไม่เป็ นศูนย์
13. (O-NET54) ข้อใดใกล้เคียงกับการเคลื่อนที่แบบโพรเจกไทล์มากที่สุด
1. เครื่ องบินขณะบินขึ้นจากสนามบิน
2. เด็กเล่นไม้ลื่น
3. ลูกเทนนิสที่ถูกตีออกไปข้างหน้า
4. เครื่ องบินขณะร่ อนลง
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1.3 การเคลือ่ นทีแ่ บบวงกลม
การเคลื่อนที่แบบวงกลม คือ การที่เคลื่อนที่ของวัตถุที่กลับมาซ้ าทางเดิมเสมอ โดยวัตถุมีแนว
ทางการเคลื่อนที่เป็ นเส้นรอบวงของวงกลม หรื อเพียงส่ วนหนึ่งของเส้นรอบวงของวงกลม

มีลกั ษณะสาคัญดังนี้
1. มีแรงลัพธ์ ( F  0 ) กระทาต่อวัตถุในทิศตั้งฉาก กับความเร็ วตลอดเวลา โดยแรงลัพธ์มีทิศเข้าสู่
ศูนย์กลางวงกลม เรี ยกว่า แรงเข้าสู่ ศูนย์กลาง (FC)
2. อัตราเร็ วขณะใด ๆ ( v ) อยูใ่ นแนวเส้นสัมผัสวงกลม และมีค่าไม่คงที่ เพราะเปลี่ยนทิศทาง
ตลอดเวลา โดยทิศของความเร็ วตั้งฉากกับรัศมี
3. มีความเร่ งเข้าสู่ ศูนย์กลาง เรี ยกว่า ac และมีค่าไม่คงที่

4. v มีทิศตั้งฉากกับ FC และ a C
5. วัตถุที่เคลื่อนที่เป็ นวงกลมไม่เกิดงานเพราะ FC ตั้งฉากกับการเคลื่อนที่
ปริมาณต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับการเคลือ่ นทีแ่ นววงกลม
1. ความถี่ ( f ) คือ จานวนรอบที่เคลื่อนที่ได้ในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็ นเฮิร์ตซ์
f 

จานวนรอบ
เวลา

2. คาบ ( T ) คือ เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ครบ 1 รอบ มีหน่วยเป็ น วินาที
T

1
f

3. อัตราเร็ วเชิงมุม (  ) คือ มุมที่เกิดจากวัตถุเคลื่อนที่ในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็ น เรเดียนต่อวินาที
    2  2R
t

T

4. อัตราเร็ วเชิงเส้น ( v ) คือ ระยะทางที่วตั ถุเคลื่อนที่ได้ในเวลา 1 วินาที มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาที
v

s
t

=  R

2R
 2Rf
T

5. ความเร่ งเข้าสู่ ศูนย์กลาง มีหน่วยเป็ น เมตรต่อวินาทีกาลังสอง
ac 

v2
 2 R
R

6. ความเร่ งเข้าสู่ ศูนย์กลาง มีหน่วยเป็ น นิวตัน
จากกฎของนิวตัน F  ma จะได้
FC = ma  mv
R

2

 m 2 R
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วัตถุที่ผกู ด้วยเชื อกเส้นเดียวกัน จะมีคามเร็ วเชิงมุม เท่ากัน แต่อตั ราเร็ วเชิงเส้นแปรตามรัศมี

รู ปแบบของวงกลม แบ่ งเป็ น 3 แบบ ดังนี้
1. วงกลมแบบแนวราบ

ที่มวล m จาก

∑ Fc

=

T =
2. การเคลือ่ นทีข่ องรถบนถนนโค้ ง

การเลีย้ วโค้ งให้ ปลอดภัย
1. ต้องเอียงรถ จึงจะเลี้ยวได้เพื่อให้แรงลัพธ์ R ผ่าน C.M. ของรถ
2. แรงที่ผลักให้รถเลี้ยวโค้ง คือ แรงเสี ยดทานสถิต fs จึงจะเลี้ยวโค้งได้อย่างปลอดภัย
∑ Fc

= fsmax = µsmg =

3. ถ้าถนนลื่น จนถือว่าสัมประสิ ทธ์ความเสี ยดทานสถิต µs = 0 ดังนั้นการเอียงถนนโดยยกขอบ
นอกขึ้น จะทาให้รถเลี้ยวโดยไม่ตอ้ งใช้แรงเสี ยดทาน
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จากรู ป ∑Fy = 0 ;

N cos   mg

mv 2
mv 2
N sin  
;
r
R
2
f
v
tan  

Rg
N

F

c



3. การเคลือ่ นทีข่ องดาวเทียม ดาวเคราะห์
กฎแรงดึงดูดระหว่ างมวลของนิวตัน
วัตถุทุกชนิด ในเอกภาพจะดึงดูดวัตถุอื่นด้วยแรง ซึ่ งแปรผันตรงกับผลคูณของมวลทั้งสอง และ
แปรผกผันกับกาลังสองของระยะห่างระหว่างมวลทั้งสอง

โดยแรงดึงดูดระหว่างมวลนี้ จะเกิดบนมวลทั้งสอง มีทิศเข้าหากัน กระทาบนวัตถุคนละก้อน และ
ขนาดของแรงเท่ากัน ดังนั้นแรงนี้จึงเป็ น action และ reaction ตามกฎข้อที่ 3 ของนิวตัน
เมื่อดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็ นวงกลม โดยแรงดึงดูดระหว่างมวลทาหน้าที่เป็ นแรงสู่ ศูนย์กลาง
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แบบฝึ กหัด 1.3
1. (O-NET49) รถไต่ถงั เคลื่อนที่ดว้ ยอัตราเร็ วสม่าเสมอและวิง่ ครบรอบได้ 5 รอบในเวลา 2 วินาที หากคิด
ในแง่ความถี่ของการเคลื่อนที่ ความถี่จะเป็ นเท่าใด
1. 2.5 Hz
2. 1.5 Hz
3. 0.5 Hz
4. 0.4 Hz
2. (O-NET50) เหวีย่ งจุกยางให้เคลื่อนที่เป็ นแนววงกลมในระนาบระดับศีรษะ 20 รอบใช้เวลา 5 วินาที
จุกยางเคลื่อนที่ดว้ ยความเร็ วเท่าใด
1. 0.25 รอบ/วินาที
2. 4 รอบ/วินาที
3. 5 รอบ/วินาที
4. 10 รอบ/วินาที
3. (O-NET50) การเคลื่อนที่ใดที่แรงลัพธ์ที่กระทาต่อวัตถุมีทิศตั้งฉากกับทิศของการเคลื่อนที่ตลอดเวลา
1. การเคลื่อนที่ในแนวตรง
2. การเคลื่อนที่แบบวงกลมด้วยอัตราเร็ วคงที่
3. การเคลื่อนที่แบบโปรเจคไทล์
4. การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
4. (O-NET52) ผูกวัตถุดว้ ยเชือกแล้วเหวีย่ งให้เคลื่อนที่เป็ นวงกลมในแนวระนาบดิ่ง ขณะที่วตั ถุเคลื่อนที่
มาถึงตาแหน่งสู งสุ ดของวงกลม ดังแสดงในรู ป แรงชนิดใดในข้อต่อไปนี้ที่ทาน้าที่เป็ นแรงสู่ ศูนย์กลาง
1. แรงดึงเชือก
2. น้ าหนักของวัตถุ
3. แรงดึงเชือกบวกกับน้ าหนักของวัตถุ
4. ที่ตาแหน่งนั้น แรงสู่ ศูนย์กลางเป็ นศูนย์
5. (O-NET53) ผูกเชือกเข้ากับจุกยาง แล้วเหวีย่ งให้จุกยางเคลื่อนที่เป็ นวงกลมในแนวระดับเหนือศีรษะ
ด้วยอัตราเร็ วคงตัว ข้อใดถูกต้อง
1. จุกยางมีความเร็ วคงตัว
2. จุกยางมีความเร่ งเป็ นศูนย์
3. แรงที่กระทาต่อจุกยางมีทิศเข้าสู่ ศูนย์กลางวงกลม
4. แรงที่กระทาต่อจุกยางมีทิศเดียวกับความเร็ วของจุกยาง
6. มวลก้อนหนึ่งเคลื่อนที่เป็ นวงกลมรัศมี 1 หน่วยในแนวราบ จะสรุ ปได้วา่ ข้อความต่อไปนี้ขอ้ ใด
ไม่เป็ นจริ ง
1. ขนาดของความเร็ วเฉลี่ยของวัตถุมีค่าคงที่
2. ขนาดของคามเร็ วที่เวลาใดๆ ของวัตถุมีค่าคงที่
3. ความเร็ วเชิงมุมที่เวลาใดๆ ของวัตถุจะต้องคงที่
4. ความเร็ วที่เวลาใด ๆ ของวัตถุจะต้องคงที่
7. ถ้าการเคลื่อนที่เป็ นวงกลมด้วยอัตราเร็ วสม่าเสมอของวัตถุชิ้นหนึ่งมีรัศมีลดลงเป็ น เท่า โดยอัตราเร็ ว
ยังคงเท่าเดิม จะต้องใช้แรงเข้าสู่ ศูนย์กลางตามข้อใด
1. เท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าเดิม
2. เท่าเดิม
3. เพิ่มขึ้นเป็ น 2 เท่า
4. เพิ่มขึ้นเป็ น 4 เท่า
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8. ถ้าดาวเทียมโคจรรอบโลกเป็ นวงกลมด้วยอัตราเร็ วคงที่ พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ขนาดความเร่ งของดาวเทียมมีค่าคงที่
ข. ดาวเทียมมีทิศของความเร่ งสู่ จุดศูนย์กลางโลกเสมอ
ค. เวลาที่ดาวเทียมเคลื่อนที่ครบรอบคงที่
ง. โลกมีแรงกระทาต่อดาวเทียมมากว่าแรงที่ดาวเทียมกระทาต่อโลก
จ. ดาวเทียมอยูน่ อกสนามโน้มถ่วงของโลก
คาตอบที่ถูกต้องคือ
1. ข้อ ก, ค
2. ข้อ ข, ง
3. ข้อ ก, ข, ค
4. ข้อ ค, ง, จ
1.4 การเคลือ่ นทีแ่ บบฮาร์ มอนิกอย่างง่ าย S.H.M.
การเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิก คือ การเคลื่อนที่ซ้ าแบบกลับไปกลับมาซ้ ารอยเดิมรอบตาแหน่งสมดุลโดย
1. เป็ นการเคลื่อนที่สั่นที่มีแอมพลิจูดคงตัว
2. ความเร่ งมีทิศเข้าหาตาแหน่งสมดุลเสมอ (แต่การกระจัดมีทิศออกจากตาแหน่งสมดุล)
3. ความเร่ งมีขนาดแปรผันตรงกับขนาดของการกระจัด แต่ทิศตรงข้าม
aα x
a = 2x
4. ที่ตาแหน่งสมดุล การกระจัด แรง และความเร่ งเป็ นศูนย์ แต่ความเร็ วจะมีขนาดมากที่สุด
5. ที่ตาแหน่งการกระจัดมากที่สุด เรี ยกว่า แอมพลิจูด (Amplitude) แรงและความเร่ งมีขนาด
มากที่สุด แต่ความเร็ วเป็ นศูนย์ (Ek = 0 แต่ Ep มีค่ามากที่สุด)
ริ มสุ ด
สมดุล
ริ มสุ ด
x min = 0
v max = A
a min = 0
สู ตรการเคลื่อนที่แบบ S.H.M.
v=
a = 2x
การแกว่ งของลูกตุ้มนาฬิ กา

v max =
a max =

x max = A
v min = 0
a max = - 2A

A
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เมื่อดึงวัตถุมวล m ผูกเชือกยาว L ให้เบนจากเดิมเป็ นมุมเล็ก ๆ แล้วปล่อยจะเกิดแรง mg sin ฉุดให้
วัตถุวตั ถุเคลื่อนที่แบบ S.H.M. จะได้
Tα L
T
L g
T = 2π Lg , T1  L1 . g 2
2 1
2
f
L g
f = 1 Lg , f1  L2 . g 1
2π
1 2
2
1. การแกว่งไม่ข้ ึนกับมวลถ้าเอาไปแกว่งในที่ไร้น้ าหนักไม่แกว่ง
2. ถ้า g คงที่ ถ้าเชือกยาว T มาก
แกว่งช้า
ถ้าเชือกสั้น T น้อย
แกว่งเร็ ว
การแกว่ งของวัตถุที่ผูกปลายสปริง

เมื่อดึงมวล m ที่ติดสปริ งออกมาจากแนวสมดุลจะเกิดแรงดึงกลับ F = ks ทาให้วตั ถุเคลื่อนที่แบบ
ฮาร์ มอนิกพบว่า
T
m k
T = 2π mk , T1  m 1 . k 2
2 1
2
f
m k
f = 21π mk , f1  m2 . k 1
1 2
2
1. แต่ถา้ เปลี่ยนสปริ ง
สปริ งแข็ง k มาก
คาบน้อย แกว่งเร็ ว
สปริ งอ่อน k น้อย คาบมาก แกว่งช้า
2. ถ้ามีสปริ งหลาย ๆ ตัว มาเรี ยงต่อกันจะทาให้ผลลัพธ์ของค่านิจสปริ งเปลี่ยนไป
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แบบฝึ กหัด 1.4
1. (O-NET49) นอตขนาดเล็กผูกด้วยสายเอ็นแขวนไว้ให้สายยาว L ซึ่ งสามารถเปลี่ยนให้มีค่าต่าง ๆ ได้
คาบของการแกว่ง T ของนอตจะขึ้นกับความยาว L อย่างไร
1. T2 เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
2. T เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
3. T2 เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L2
4.
เป็ นปฏิภาคโดยตรงกับ L
2. (O-NET51) การทดลองเรื่ องการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิ กอย่างง่าย ถ้าให้ลูกตุม้ เคลื่อนที่จาก A ไป B
ไป C แล้วไป B ดังรู ปใช้เวลา 3 วินาทีคาบของการเคลื่อนที่มีค่าเท่าใด
1. 2 s
2. 3 s
3. 4 s
4. 5 s
3. (O-NET51) ข้อความใดถูกต้องเกี่ยวกับคาบของลูกตุม้ อย่างง่าย
1. ไม่ข้ ึนกับความยาวเชือก
2. ไม่ข้ ึนกับมวลของลูกตุม้
3. ไม่ข้ ึนกับแรงโน้มถ่วงของโลก
4. มีคาบเท่าเดิมถ้าไปแกว่งบนดวงจันทร์
4. (O-NET52) ข้อใดต่อไปนี้ ไม่ได้ทาให้วตั ถุมีการเคลื่อนที่แบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย
1. แขวนลูกตุม้ ด้วยเชือกในแนวดิ่ง ผลักลูกตุม้ ให้แกว่งเป็ นวงกลม โดยเส้นเชือกทามุมคงตัวกับ
แนวดิ่ง
2. แขวนลูกตุม้ ด้วยเชือกในแนวดิ่งดึงลูกตุม้ ออกมาจนเชือกทามุมกับแนวดิ่งเล็กน้อยแล้วปล่อยมือ
3. ผูกวัตถุกบั ปลายสปริ งในแนวระดับ ตรึ งอีกด้านของปลายสปริ งไว้ ดึงวัตถุให้สปริ งยืดออก
เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
4. ผูกวัตถุกบั ปลายสปริ งในแนวดิ่ง ตรึ งอีกด้านของปลายสปริ งไว้ ดึงวัตถุให้สปริ งยืดออก
เล็กน้อย แล้วปล่อยมือ
5. (O-NET53) ลูกตุม้ นาฬิกาแกว่งแบบฮาร์ มอนิกอย่างง่าย พบว่าผ่านจุดต่าสุ ด ทุกๆ 2.1 วินาทีความถี่ของ
การแกว่งของลูกตุม้ นี้เป็ นไปตามข้อใด
1. 0.24 เฮิรตซ์
2. 0.48 เฮิรตซ์
3. 2.1 เฮิรตซ์
4. 4.2 เฮิรตซ์
6. (O-NET54) ลูกตุม้ นาฬิกากาลังแกว่งกลับไปกลับมาฮาร์ มอนิกอย่างง่าย ที่ตาแหน่งต่าสุ ดของการแกว่ง
ลูกตุม้ นาฬิกามีสภาพการเคลื่อนที่เป็ นอย่างไร
1. ความเร็ วสู งสุ ด ความเร่ งสู งสุ ด
2. ความเร็ วต่าสุ ด ความเร่ งสู งสุ ด
3. ความเร็ วสู งสุ ด ความเร่ งต่าสุ ด
4. ความเร็ วต่าสุ ด ความเร่ งต่าสุ ด

21

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน (Ordinary National Educational Test : O-NET)
O-NET คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน เป็ นการวัดผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาหรับนักเรี ยน
ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 ซึ่งสถาบันทดสอบ ทางการศึกษาแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) ร่ วมกับสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมอบหมายให้สานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษา
เป็ นศูนย์สอบและดาเนินการจัดสอบในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
วัตถุประสงค์ การทดสอบทางการศึกษาทางการศึกษาระดับชาติข้นั พืน้ ฐาน ( O-NET)
1. เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ปรับปรุ ง พ.ศ. 2551
2. เพื่อนาผลการสอบไปใช้ในการปรับปรุ งคุณภาพการเรี ยนการสอนของโรงเรี ยนเพื่อนาผลการทดสอบ ไปใช้ใน
วัตถุประสงค์อื่น
ขอบข่ ายการประเมิน
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติข้ นั พื้นฐาน เป็ นการประเมินคุณภาพทางการศึกษา ขั้นพื้นฐานของนักเรี ยนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 ฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2551 ในระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6
ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 สอบจานวน 4 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ คณิ ตศาสตร์+สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์
ภาษาไทย+ภาษาอังกฤษ สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 สอบ จานวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ ได้แก่ คณิ ตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา สุขศึกษาและพลศึกษา+ศิลปะ+การงานอาชีพเทคโนโลยี
ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 จัดทดสอบ จานวน 6 วิชา 8 กลุ่มสาระเรี ยนรู ้ ได้แก่ สังคมศึกษา คณิ ตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
1.ได้ขอ้ มูลเกี่ยวกับผลการประเมินระดับชาติของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 6 สาหรับเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนาไปใช้ประกอบการพิจารณากาหนดนโยบาย
แนวทางและแผนงานเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
2. โรงเรี ยน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพการศึกษาของนักเรี ยน เพื่อ
นาไปใช้ในการช่วยเหลือ ส่งเสริ มสนับสนุน หรื อเร่ งรัดพัฒนาให้คุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล
3. นักเรี ยนได้รับทราบความสามารถของตนเอง เพื่อจะได้นาผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาและใช้ประกอบการ
ตัดสิ นใจในการศึกษาต่อ
สาเหตุของปัญหาคะแนนสอบ O-NET ตา่ แบ่งเป็ น 3 ด้าน ดังนี้
1. ตัวครู พบปั ญหาในเรื่ อง ประสบการณ์ในการสอน เจตคติต่อนักเรี ยน เทคนิคในการจัดการเรี ยนรู ้ ความทุ่มเท
ความรู ้เฉพาะทาง ฯลฯ
2. นักเรี ยน พบปั ญหาในเรื่ อง พื้นฐานความรู ้เดิมไม่ดี ขาดเรี ยนบ่อย มีปัญหาส่วนตัว ไม่เห็นความสาคัญของการ
สอบ ฯลฯ
3. ผูป้ กครอง พบปั ญหาในเรื่ อง มีปัญหาทางเศรษฐกิจ ความรู ้นอ้ ยไม่สามารถซ่อมเสริ มบุตรหลานได้ ยกเรื่ องของ
การเรี ยนให้เป็ นภาระของโรงเรี ยน ฯลฯ
จะทาอย่ างไรดีนะ…

